ცენტრალური რკინიგზის სადგურის მოედანი

სტუდენტური კონკურსი

შინაარსი
სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო (TUDA) ახორციელებს დიდ
ცვლილებებს მდგრადი მობილობის განვითარებისათვის და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტმა
გადადგა საბოლოო ნაბიჯები ქალაქის მდგრადი ურბანული მობილობის პირველი გეგმის
(SUMP) კონსოლიდაციისათვის. დოკუმენტი გვთავაზობს ქალაქის ფარგლებში სატრანსპორტო
სისტემების სტანდარტიზებულ, ინტეგრირებულ და დაგეგმილ განვითარებას, რაც გამოიწვევს
ავტომობილებზე დამოკიდებულების, გამონაბოლქვისა და ტრანსპორტისაგან გამოწვეული
ხმაურის შემცირებას. სწორედ ამ შედეგების მისაღწევად მდგრადი ურბანული მობილობის
გეგმა ქალაქს სთავაზობს 5, 10 და 20 წლიან სამოქმედო გეგმას. გარდა ამისა, თბილისის
მუნიციპალიტეტმა 2019 წელს მიიღო მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რომელიც
ნათლად მიანიშნებს იმაზე, რომ საჭიროა ქალაქი გახდეს უფრო გამწვანებული, კომპაქტური
და უკეთ შეკავშირებული.
დოკუმენტი პრიორიტეტს ანიჭებს ქვეითების ინტერესებს კერძო ავტომობილებთან
შედარებით და იგი ფოკუსირებულია მდგრადობაზე, ასევე აქტიურ მობილობასა და კარგად
შეკავშირებული ქალაქის იდეაზე. სწორედ ამიტომ, TUDA-ს სურს ჩამოაყალიბოს ჩამოთვლილი
ტერიტორიების გრძელვადიანი მდგრადი ხედვა. ერთ-ერთი ასეთი ტერიტორია მოიცავს
ცენტრალური რკინიგზის სადგურის მთავარ მოედანს.
ადგილმდებარეობა
საზოგადოებრივი

სივრცის

ამჟამინდელი

გამოყენება

ვერ

უზრუნველყოფს

ფეხით

მოსიარულეთა ხელმისაწვდომობას თამარ მეფის გამზირიდან რიკინიგზის სადგურის ან
მეტროსადგურისაკენ, რაც აღნიშნულ ტერიტორიას ხდის სახიფათოს მოხუცებისა და
ბავშვებისათვის.
მოედანი დადიანის ქუჩასთან დაკავშირებულია მთავარი დარბაზით, რომელიც წარმოადგენს
რკინიგზის სადგურისა და სავაჭრო ცენტრის ნაწილს. ამ სივრციდან რამდენიმე გასასვლელი
დაკავშირებულია

პლატფორმებთან.

ერთ-ერთი

ასეთი

პლატფორმა

პირდაპირ

არის

დაკავშირებული მიმდებარე მოედანთან, რომლის ტერიტორიაც ფეხით მოსიარულეთათვის

სახიფათოა. აღნიშნულ სივრცეს მგზავრები მატარებლიდან ავტობუსში, მეტროსა და ტაქსიში
გადასასხდომად იყენებენ.
მაღაზიები (უმეტესობა მიტოვებულია), რომლებიც მთავარი მოედნის მიწის ქვეშ მდებარეობს,
მუდმივად ხდება ვანდალიზმის სამიზნე და ის ყველასათვის სახიფათო გარემოს
წარმოადგენს.
ყოველივე ზემოთ თქმული მიმდებარე ტერიტორიაზე იწვევს ისეთ ემისიებს როგორიცაა,
ხმაური, გამონაბოლქვი და საბოლოო ჯამში ადგილობრივი მაცხოვრებლების ცხოვრების
დონის შემცირებას.

სურათი 1: პროექტის პერიმეტრი

სურათი 2: მიწის საკუთრება

მიზანი და პროგრამის ფორმატი
კონკურსის მიზანია მონაწილეებმა წარმოადგინონ გრძელვადიანი მდგრადი კონცეფციის
ხედვა, რომელიც ორიენტირებული უნდა იყოს ქალაქის მთავარი კარიბჭის წინ ხარისხიანი
საზოგადოებრივი სივრცის შექმნაზე.
ეს შესაძლებელი გახდება, თუკი მოხდება ისეთი პროექტის შემუშავება, რომელთა დიზაინშიც
აისახება ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი საზოგადოებრივი სივრცის მომავლის აღქმა,
რომელიც საჭიროებს მკვეთრ ცვლილებებს, მათ შორის, კლიმატური ცვლილებების რისკის,
ჰაერის დაბინძურებისა და ხმაურის გათვალისწინებას.
ინკლუზიური დიზაინის განხორციელებასთან ერთად, სქემაში ასახული უნდა იყოს
გამწვანება, საჯარო სივრცეები, დაჩრდილული ადგილები, ავტობუსების ტერმინალის
გადააზრება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პლატფორმის გამარტივებული კავშირი
ავტობუსების ტერმინალის ზონასთან.

ასევე, წინადადება აშკარად უნდა იყოს ორიენტირებული აქტიურ მობილობასა და
საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან (PT) დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაზე.
სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო კონკურსში მონაწილეობის
მისაღებად იწვევს თბილისის ყველა ავტორიზებულ უნივერსიტეტს, რომლებშიც ისწავლება
არქიტექტურა

და

ურბანული

გაავრცელონ

აღნიშნული

დაგეგმარება.
ინფორმაცია

მოწვეულ
ყველა

უნივერსიტეტებს

უფლებამოსილ

ევალებათ

სტუდენტზე.

დაინტერესებულმა სტუდენტებმა უნდა შექმნან ჯგუფები 3-5 პირის შემადგნელობით.
უნივესიტეტმა თითოეულ ჯგუფს უნდა გამოუყონ მენტორი. არ არსებობს შეზღუდვა
ჯგუფების რაოდენობასთან დაკავშირებით, მთავარია ისინი აკმაყოფილებდნენ ქვემოთ
მოცემულ დასაშვებობის კრიტერიუმებს:

1. ყველა მონაწილეს უნდა გააჩნდეს სტუდენტის აქტიური სტატუსი
2. ყველა მონაწილე სუტდენტს მინიმუმ უნდა ჰქონდეს საბაკალავრო
საფეხურის 3 კურსი მაინც დახურული, არქიტექტურისა ან/და ურბანული
დაგეგმარების მიმართულებით.
დეტალური კალენდარი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ.

კალენდარი
11-18 ოქტომბერი უნივერსიტეტები აცნობებენ სტუდენტებს და აკომპლექტებენ ჯგუფებს.

1. უნივერსიტეტები აცნობებენ სტუდენტებს კონკურსის თაობაზე.
2. თითოეული ჯგუფი ირჩევს ლიდერს, რომელსაც კომუნიკაცია ექნება
სააგენტოსთან.
3. უნივერსიტეტები უნიშნავენ ჯგუფებს მენტორებს.
20/21 ოქტომბერი დაინტერესებულ სტუდენტებთან შეხვედრა პირადად/ონლაინ.

1. სააგენტოს ხელმძღვანელი სტუდენტებს მიმართავს მისასალმებელი სიტყვით.
2. გახსნითი სიტყვები - Mobility4Cities
3. პროექტის იედის, მიწოდების, პროცედურებისა და გრაფიკის თაობაზე განმარტება
გიორგი მაისურაძის მიერ.
4. რიკინიგზის სადგურების განახლებების მაგალითების წარმოდგენა მოძრაობის
დაგეგმვის ინტეგრირებული ექსპერტის მიერ - ტორბენ ჰაინემანი (ინგლისურ
ენაზე)

5. კითხვა & პასუხი
22 ოქტომბერი, 15:00 საათი (ბოლო ვადა) სრულდება რეგისტრაცია.

სტუდენტები აკეთებენ ოფიციალურ წინადადებას/ქმნიან ჯგუფს (მინ 3 პერსონა,
მაქს. 5 პერსონა)
2. სტუდენტთა ჯგუფები ადასტურებენ საკუთარ მონაწილეობას კონკურსში ელფოსტის შემდეგ მისამართებზე : gio.maisuradze@tbilisi.gov.ge;
D.Aslanishvili@tbilisi.gov.ge.
3. დადასტურება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
a. ჯგუფის დასახელება
b. ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობა
c. ჯგუფის ლიდერის სახელი, გვარი, ტელ.ნომერი, ელ-ფოსტა.
d. ჯგუფის თითოეული წევრის სახელი და გვარი
e. მენტორის სახელი, გვარი, ტელ.ნომერი, ელ-ფოსტა
1.

25 ოქტომბერი სააგენტო სტუდენტებს მიაწვდის საჭირო მასალებს. იწყება მუშაობა.

1. ტოპოგრაფიული რუკა
2. მიწებზე საკუთრების უფლებაზე არსებული ინფორმაცია (GIS, PDF, DWG ფორმატი)
3. გზების ფენების, შენობების საკადასტრო ინფორმაცია DWG და GIS ფორმატი.
4. ჰაერიდან გადაღებული ფოტოები (ჩიტის თვალით დანახული ხედი)
8 ნოემბერი პროექტის მიმდინარეობისა და მიღწეული პროგრესის თაობაზე შეხვედრა
სააგენტოსთან (დასწრება ნებაყოფლობითია)
შეხვედრისა დროისა და ადგილის შესახებ ეცნობებათ ჯგუფის ლიდერებსა და მენტორებს.
1 დეკემბერი პროექტის მიმდინარეობისა და მიღწეული პროგრესის თაობაზე შეხვედრა
სააგენტოსთან (დასწრება ნებაყოფლობითია)
შეხვედრისა დროისა და ადგილის შესახებ ეცნობებათ ჯგუფის ლიდერებსა და მენტორებს.
31იანვარი პროექტის მიმდინარეობისა და მიღწეული პროგრესის თაობაზე შეხვედრა
სააგენტოსთან (დასწრება ნებაყოფლობითია)
შეხვედრისა დროისა და ადგილის შესახებ ეცნობებათ ჯგუფის ლიდერებსა და მენტორებს.
14 თებერვალი წარდგენის ბოლო ვადა

1. ჯგუფის ლიდერებმა მოთხოვნილი მასალები უნდა წარუდგინონ სააგენტოს,
არაუგვიანეს 2022 წლის 14 თებერვლის 15:00 საათისა.
2. პროექტი გამოგზავნილ უნდა იქნეს ელ-ფოსტებზე: gio.maisuradze@tbilisi.gov.ge და
D.Aslanishvili@tbilisi.gov.ge.
3. მასალების სხვა თარიღში გადაგზავნა, მხედველობაში არ მიიღება.

21 თებერვალი ჟიურის წევრების ონლაინ შეხვედრა
ჟიურის ყველა წევრი ონლაინ ფორმატში შეაფასებს წარმოდგენილ ნამუშევრებს და გაცვლიან
მოსაზრებებს.

28 თებერვალი გამოფენა გალერეაში (ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის).

1. სკამები, A1 დაფები, ეკრანი და პროექტი დამონტაჟებულია.
2. სტუდენტები წარმოადგენენ დაბეჭდილ A1-სა და ბუკლეტებს ღონისძიების
დაწყებამდე განალაგებენ ამისათვის გამოყოფილ ადგილას.
3. ჯგუფები წარმოადგენენ საკუთარ პროექტებს. მაქს.10 წუთი თითოეულს.
4. ჟიურის წევრები დასვამენ შეკითხვებს (ასეთების არსებობის შემთხვევაში). მაქს 10
წუთი.
5. ჟიურის წევრებს მაქს.30 წუთი ექნებათ იმისათვის, რომ ითათბირონ და გამოავლინონ
გამარჯვებული. (ორგანიზაციებსა და დაინტერესებულ პირებს შეეძლებათ ეს
პროგრამაში ასახონ).

ჟიური
მერის მოადგილე
სააგენტოს უფროსი
არქიტექტურის სამსახურის უფროსი
მოწვეული არქიტექტორი
მოწვაული ურბანისტი
მოწვეული ტრანსპორტის სპეციალისტი
მოწვეული ლანდშაფტის არქიტექტორი
პრიზები
პირველი ადგილი 500 ევრო
მეორე ადგილი 300 ევრო
მესამე ადგილი 200 ევრო
1. თითოეული ნამუშევარი განთავსდება სააგენტოს ვებგვერდსა და ფეისბუქ გვერდზე.
2. პროექტი გაშუქდება მედიასაშუალებებით.

წარმოსადგენი მასალები
კონკურსში მონაწილეობისათვის მონაწილეებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი მასალები:
1. n. 1 A1 დაფა (841 x 594 მმ) pdf ფორმატში, მაქსიმალური ზომა10 მბ, ჰორიზონტალური
და ვერტიკალური განლაგება. ეს განლაგება უნდა შეიცავდეს:
a. დიზაინის კონცეფცია /კონცეპტუალური იდეა;
b. გრაფიკული ჩარჩო, რომელიც მიზნად ისახავს პროექტის ილუსტრირებას (მაგ.
გეგმები, ფასადები, განივი მონაკვეთები) - რა აჩვენოს და რა მასშტაბით,
დამოკიდებულია კონკურსანტის არჩევანზე;
c. 3D ხედები (მაგ. რენდერები, მოდელის სურათები, ხელით გაკეთებული
ესკიზები);
d. წერილობითი ტექსტი არაუმეტეს 300 გვერდისა.

ფაილის სახელი: A1_გუნდისსახელი.pdf (მაგ. თუ “გუნდისსახელი” არის 123, ფაილის სახელი
უნდა იყოს A1_123.pdf)
2.

n. 1 A3 ალბომი (420mm x 297მმ), .pdf ფორმატი (მაქსიმალური ზომა 10 მბ),
ჰორიზონტალური განლაგება, მაქსიმუმ 7 გვერდი (დაფები). The
A3 ალბომი უნდა შეიცავდეს:
a. ერთი გენერალური გეგმა 1:2000 მასშტაბით;
b. მნიშვლელოვანი გეგმები 1:500 მასშტაბით;
c. მინიმუმ ერთი მნიშვნელოვანი კვეთა 1:500 მასშტაბით;

ფაილის სახელი : A3_ფაილისსახელი.pdf (მაგ. თუ “გუნდისსახელი” არის 123, ფაილის სახელი
უნდა იყოს A3_123.pdf
გარეკანი .jpeg ან .png ფორმატი 1920x1080 პიქსელის ზომა.ეს უნდა იყოს შესაბამისი სურათი,
რომელიც აჩვენებს პროექტს, რაც შემდგომში გახდება მისი ავატარი:

